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σε χώρους εργασίας
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Από την Περιφέρεια Αττικής

τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Αωρεάν r api d test σε χώρους ερΥπσίης σης Βιομηχανικές

Ζώνες Ελευσίνας Μάνδρπς-Ειδυλλίπς Ασπροπύργου
Κοσμόπουλος Οφείλουμε να φροντίζουμε για την υγεία των εργαζομένων που αποτελούν
την παραγωγική δύναμη της χώρας μας και την δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής
πραγματοποίηση

δωρεάν rapid
tests σε χώρους
εργασίας στις
Βιομηχανικές Ζώνες Ελευσίνας
Μάνδρας
Ειδυλλίας Ασπροπύργου

Την

από

την Περιφέρεια Αττικής
τον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών ανακοίνωσε
χθες η Αντιπεριφέρεια

Δυτικής Αττικής
Εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν

συνολικά περίπου
1.200 εργαζόμενοι με
όφελος στην πρόληψη των

εργαζομένων και στην
υγεία της ευρύτερης
περιοχής Αναφέρει το
δελτίο Τύπου που εξέδωσε
χθες η Αντιπεριφέρεια
δημόσια

Λ Κοσμόπουλος

Οφείλουμε να
φροντίζουμε για την υγεία
των εργαζομένων που
αποτελούν την παραγωγική
δύναμη της χώρας μας

του ιού σε γώρους εργασίας
οι οποίοι στη Δυτική
Αττική κινούν πολύ ζωτικό
Δωρεάν rapid tests
μέρος της οικονομίας
σε χώρους εργασίας στις
της χώρας μας ο Αντιπε
Βιομηχανικές Ζώνες
ριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Ελευσίνας Μάνδρας
Λευτέρης Κοσμόπουλος
ανέλαβε τον συντονισμό
Ειδυλλίας Ασπροπύργου
από την Περιφέρεια
διενέργειας ελέγ/ων
κατά του κορωνοϊού σε
Αττικής τον Ιατρικό
βιομηγανικές ζώνες της
Σύλλογο Αθηνών
Δυτικής Αττικής με την
Η Περιφέρεια Αττικής ο στήριξη του Περιφερειάρ
η Αττικής και Προέδρου
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
σε συνεργασία με τους του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών Γιώργου Πατού
Δήμους Ελευσίνας Μάν
λη
δρας-Ειδυλλίας Ασπροπύργου
και το Εργατοϋπαλληλικό
Εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν
συνολικά περίπου
Κέντρο Ελευσί
1.200 εργαζόμενοι με
νας-Δυτικής Αττικής
δωρεάν ελέγγους όφελος στην πρόληψη των
με rapid tests σε βιομηχανικές εργαζομένων και στην
ζώνες τικ Δυτικής
υγεία της ευρύτερης
Αττικής
περιοχής
Δεδομένης της έξαρσης
Σχετικά ο Αντιπεριφε
του τρίτου κύματος της
ρειάρχης Δυτ Αττικής
πανδημίας του αυξημένου Λευτέρης Κοσμόπουλος
κινδύνου yia μετάδοση
ανέφερε ότι Οφείλουμε

την δημόσια υγεία της
ευρύτερης περιοχής

να φροντίζουμε για την
υγεία των εργαζομένων
που αποτελούν την παραγωγική
δύναμη της χώρας
μας και την δημόσια υγεία
της ευρύτερης περιοχής
Με τον συντονισμό του Γ
Πατούλη με την αμέριστη
συνεργασία των Δήμων

και του Εργατικοϋπαλλη

100

Μαγούλα/Ωρες

10.00-14.00

Πέμπτη

1

Απριλίου 2021

Τοποθεσία Δήμος Μάν
δρας-Ειδυλλίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΜΟΙΡΑ ΘΕΣΗ
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ Μάνδρα
Ώρες 10.00 14.00

λικού Κέντρου Ελευσίνας
Δυτ Αττικής ευελπιστούμε Παρασκευή
ότι με τις δράσεις αυτές 2 Απριλίου 2021
θα προστατεύσουμε τους
Τοποθεσία Δήμος Ασπροπύργου
εργαζόμενους και τους
συμπολίτες μας και θα
Οδός και εκκλησία
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση
της πανδημίας
Ασπρόπυργος
στην περιοχή μας
Ωράριο διεξαγωγής 10.00
14.00

διενεργούν

δημόσια

Γ Γεννηματά

Ακολουθεί πρόγραμμα
διενέργειας ελέγ/ων με
rapid tests

Για περαιτέρω πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθυνθούν
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 στο γραφείο Δημάρχου
του εκάστοτε Δήμου
Τοποθεσία Δήμος Ελευσίνας
των rapid tests
διενέργειας

ΠΑΕΓΑΕ Logistics

αναφέρει η ΠΕΔΑ
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Δωρεάν rapid tests σε χώρους
εργασίας στις
Βιομηχανικές Ζώνες
Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ασπροπύργου
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Δωρεάν rapid tests σε χώρους εργασίας
στις Βιομηχανικές Ζώνες Ελευσίνας Μάνδρας-Ειδυλλίας
Ασπροπύργου

rapid tests σε χώρους εργασίας στις
Βιομηχανικές Ζώνες Ελευσίνας Μάν δρας-Ειδ
Δωρεάν
υλλίας Ασπροπύργου από την Περιφέρεια
Αττικής τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Λ Κοσμόπουλος Οφείλουμε να φροντίζουμε
για την υγεία των εργαζομένων που αποτελούν
την παραγωγική δύναμη της χώρας μας την
δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής
Η Περιφέρεια Αττικής ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
σε συνεργασία με τους Δήμους Ελευσίνας Μάνδρας
Ειδυλλίας Ασπροπύργου και το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής διενεργούν δωρεάν
ελέγχους με rapid tests σε βιομηχανικές ζώνες της
Δυτικής Αττικής
Δεδομένης της έξαρσης του τρίτου κύματος της
πανδημίας του αυξημένου κινδύνου για μετάδοση
του ιού σε χώρους εργασίας οι οποίοι στη Δυτική

Αττική κινούν πολύ ζωτικό μέρος της οικονομίας της
χώρας μας ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέλαβε τον συντονισμό
ελέγχων κατά του κορών οϊού σε βιομηχανικές
ζώνες της Δυτικής Αττικής με την στήριξη του
Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη
Εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν συνολικά περίπου 1.200
εργαζόμενοι με όφελος στην πρόληψη των εργαζομένων
και στην δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής
Σχετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτ Αττικής Λευτέρης
Κοσμόπουλος ανέφερε ότι Οφείλουμε να φροντίζουμε
για την υγεία των εργαζομένων που αποτελούν
την παραγωγική δύναμη της χώρας μας και την
δημόσια υγεία της ευρύτερης περιοχής Με τον συντονισμό
του Γ Πατούλη με την αμέριστη συνεργασία
των Δήμων και του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου
Ελευσίνας-Δυτ Αττικής ευελπιστούμε ότι με τις δράσεις
αυτές θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και
διενέργειας

τους συμπολίτες μας και θα συμβάλλουμε στην
της πανδημίας στην περιοχή μας

αντιμετώπιση

Ακολουθεί πρόγραμμα διενέργειας ελέγχων με rapid

tests
Τετάρτη

31

Μαρτίου 2021

Τοποθεσία Δήμος Ελευσίνας ΠΑΕΓΑΕ Logistics Γ
Γεννηματά 100 Μαγούλα
Ώρες 10.00 14.00

Πέμπτη

1

Απριλίου 2021

Τοποθεσία Δήμος Μάν δρας-Ειδυλλίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΟΙΡΑ ΟΕΣΗ ΞΗ ΡΟΠΗ ΓΑΔΟ Μάνδρα
Ώρες 10.00 14.00

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021
Τοποθεσία Δήμος Ασπροπύργου Οδός και
εκκλησία ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ασπρόπυργος
Ωράριο διεξαγωγής 10.00-14.00
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθυνθούν στο γραφείο Δημάρχου του
εκάστοτε Δήμου διενέργειας των rapid tests
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 10.000 RAPID TESTS ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΙΣΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η

Με εντατικοί ρυθμοί συνεχίζεται σε όλο το εύρο5 ms Αττικής η διενέργεια Rapid
Test από us Κινητές Ομάδε5 Επισκέψεων στο Σπίτι του ΙΣΑ και ms Περιφέρειαε Auikiîs
στο πλαίσιο ms σχετική5 Apôons InnoKpâms που υλοποιείται μετά από σχετική
πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Auikiîs Γ Πατούλη
Ειδικότερα την τελευταία εβδομάδα και συγκεκριμένα από την περασμένη Παρασκευή
19 Μαρτίου écos και σήμερα πραγματοποιήθηκαν 2.432 rapid tests
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Δευτέρα 29 Μαρτίου 202

neakriti

1

Το θέιια
Ολοταχώς προς το άνοιγμα των σχολείων
του λιανεμπορίου αλλά και της εστίασης
οδεύει η κυβέρνηση για τον Απρίλιο Αν
και ευχή όλων είναι αυτό το σενάριο να βγει
αληθινό προϋπόθεση για να συμβεί κάτι
τέτοιο είναι το επόμενο διάστημα τα κρούσματα
να μειωθούν ο εμβολιασμός να
και η πανδημία να ακολουθεί μία
πορεία αποκλιμάκωσης Καλώς εχόντων
των πραγμάτων λοιπόν στα σχέδια της
είναι το άνοιγμα του λιανεμπορίου
να γίνει στις 5 Απριλίου έως το αργότερο
στις 12 Απριλίου
συνεχιστεί

κυβέρνησης

τελικές αποφάσεις θα παρθούν και θα α
νακοινωθούνστα μέσα της εβδομάδας μετά
από συνεδρίαση των λοιμοξιολόγων και
της κυβέρνησης με βάση πάντα την πορεί
ατων κρουσμάτων
Πάντως εκτός από την επιστημονική πλευρά και
στο κυβερνητικό επιτελείο εκφράζουν μία αισιοδοξία
πως θα καταφέρουν από τις αρχές Απριλίου να
δουν την αγορά να ανοίγει Επί του θέματος
στο Mega προχθές Σάββατο και ο
παρά τω Πρωθυπουργώ Ακης Σκέρτσος
ο οποίος σχολιάζοντας τον παράγοντα self tests
είπε πως«φαίνεταιότιλιανεμπόριο και εκπαίδευση
μπορούν να ανοίξουν στις αρχές Απριλίου
ότι πρέπει να αρθούν τα περιοριστικά
μέτρα για να μπορέσει να αναπνεύσει η οικονομία
αλλά και να αλλάξει η ψυχολογία των πολιτών Ο
ίδιος μάλιστα πρόσθεσε πως ο σχεδιασμός εκτός
απρόοπτου είναι τον Απρίλιο να ανοίξει και η εξωτερική
εστίαση
Βασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να
πριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο
της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αφού
αυτό θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας
όταν ληφθούν οι αποφάσεις Ανάλογα τα δεδομένα
οι λοιμωξιολόγοι αναμένεται να προκρίνουν είτε
τη λύση του click away και του click in shop είτε
απελευθέρωση της αγοράς με μόνο περιορισμό
τον αριθμό καταναλωτών ανάλογα τα τετραγωνικά
των καταστημάτων Σημειώνεται πάντως πως
σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα απόλυτη
τόσο του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και
της ίδιαςτης αγοράς είναι η πλήρης απελευθέρωση
με περιορισμό βάσει τετραγωνικών καθώς όπως
λένε το click away μπορεί να εφαρμόστηκε τονΔε
κέμβριο αλλά οι συνθήκες αυτή την περίοδο είναι
εντελώς διαφορετικές

Οι

Κρήτη
Όλα τα ocvapia

Σταδιακό άνοιγμα
από τις 5 Απριλίου

Επιδημιολογικά δεδομένα εμβολιασμοί και self tests κρίνουντην επιστροφή
στην κανονικότητα Εντόςτηςεβδομάδας οι αποφάσεις

τοποθετήθηκε

υφυπουργός

παραδεχόμενος

λειτουργήσει

λειτουργίας

επιθυμία

Τα σχολεία
Την ίδια ώρα το υπουργείο Παιδείας κατέθεσετις

προηγούμενες ημέρες σχέδιο στην επιτροπή των
λοιμωξιολόγωνγιαάνοιγματωνσχολείωντο ταχύτερο
δυνατό με προτεινόμενη ημερομηνίατην5η
Απριλίου με την προϋπόθεση φυσικά να έχει
η έξαρση της πανδημίας και ναεξισορρο
πηθεί η επιδημιολογική καμπύλη Βασικό εργαλείο

Βασικός στόχος είναι η αγορά να προλάβει να λειτουργήσει ηριν από το Πάσχα ενώ το πλαίσιο λειτουργίας της ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αφού αυτό
θα εξαρτηθεί από την εικόνα της πανδημίας
χώρας και κάθε πολίτης θα δικαιούται ένα κάθε
ημέρες ενώ η πιστοποίηση παραλαβής θα
μέσω επίδειξης ΑΜΚΑ στους φαρμακοποιούς
Για να αποφευχθεί συνωστισμός τις πρώτες

ολοκληρωθεί

η ôiEvÉpyEiaself tests σε καθηγητές και μαθητές σε
σταθερή βάση και συγκεκριμένα τουλάχιστον κάθε
Δευτέρα
Μάλιστα η συζήτηση για άνοιγμα που αφορά
καιλύκεια αναφέρεται σε όλες τις περιοχές
ακόμη και αυτές που βρίσκονται σε βαθύ κόκκινο
μετους ειδικούς ναεξετάζουν το θέμα αλλάδηλώ
νοντας πως όλα θα εξαρτηθούν από τα επ ιδη μιολο
γικά στοιχεία της επόμενης εβδομάδας Αυτό που
ενδιαφέρει είναι να πιστοποιηθεί η εικόνα της
γυμνάσια

αποκλιμάκωσης

που παρατηρήθηκε την εβδομάδα
που πέρασε σε συνδυασμό με τις μειωμένες

αφίξεις

και εισόδους ασθενών στα νοσοκομεία

Τα self tests
Για όλα τα παραπάνω σημαντικό ρόλο θα παίξουν
και τα self tests τα οποία θα εκτοξεύσουν όπως
λένε στο κυβερνητικό επιτελείο τους αριθμούς
των ελέγχων αφού δυνητικά μπορούν να αγγίξουν
έως και τα 1 0 000 000 την εβδομάδα
Η διάθεσή τους όπως έχει γίνει γνωστό θα
δωρεάν απ όλα τα φαρμακεία της
πραγματοποιείται

30 κρούσματα στην Κρήτη

επτά

Σημαντικόρόλοθα

γίνεται

ημέρες

εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί προτεραιότητα
στους πολίτες έως 67 ετών δεδομένου
ότι η ηλικιακή αυτή ομάδα είναι εργασιακά ενεργή
Αν είναι θετικό το πρώτο τεστ θα γίνεται δεύτερο
δωρεάν rapid τεστ σε δ ημόσιες δο μές υγείας για να
επιβεβαιωθείτοαποτέλεσμα Μάλιστα για τα σχολεία
θα νομοθετηθεί η υποχρεωτική διενέργειά
τους για μαθητές καιεκπαιδευτικούς Υποχρεωτικό
θα είναι επίσης το εβδομαδιαίο τεστ για τους
στους τομείς του τουρισμού του λιανεμπορίου
της εστίασης της ακτοπλοΐας-ναυτιλίας
της μεταποίησης στις μεγάλες επιχειρήσεις και τα
δικαστήρια
Για όλεςτιςυπόλοιπεςδραστηριότητεςτο self test
δε θα είναι υποχρεωτικό και θα ισχύει η οικειοθε
λήςχρήση καιδήλωσήτουαπότοναυτοεξεταζόμε
νο πολίτη Για τη δήλωση του θετικού αποτελέσμα
τος θα λειτουργήσει η πλατφόρμα self-testing.gov
gr μέσω της οποίας θα παρέχονται και όλες οι χρήσιμες
πληροφορίες

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24

παίζουν και τα self tests τα
οποία θα εκτοξεύσουν όπως λένε
στο κυβερνητικό επιτελείο τους
αριθμούς των ελέγχων αφού

δυνητικά μπορούν να αγγίζουν
έωςκαιταΙΟ.000.000

την εβδομάδα

εργαζόμενους

Ο

παράγοντας του εμβολιασμού

Τέλος στο κυβερνητικό επιτελείο επενδύουν πολλά
στον εμβολιασμό ο οποίος αναμένεται να επι¬

ταχυνθεί κατά πολύ τον Απρίλιο λόγω της αύξησης
των ε ισαγωγών των δόσεων
Μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμούμε ότι θα
το 1,7 εκατ δόσεις εμβολίων και θα
μία από τις υ ψηλότε ρες ε μ βολιαστικές καλύ
ψεις σε όλη την Ευρώπη Από τον Απρίλιο περιμένουμε
πολλές περισσότερες δόσεις εμβολίων και
εκτιμούμε ότι θα είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή
μας μέχρι τα τέλη Απριλίου το πολύ αρχές Μαΐου
να έχουμε εμβολιάσει τουλάχιστον με μία δόση
τους πολίτες μας άνω των 60 καθώς και τους
συμπολίτες μας που έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα
ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας
πως μέχρι αρχές Μαΐο υ θα έχο υν ε μ βολιαστεί όλο ι
ο ι άνω των 60 ετών
πλησιάσουμε

έχουμε

όλους

ώρες είναι 1 449 εκ των οποίων 1 1 εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας Ο
συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
εκ των οποίων
254.031 ημερήσια μεταβολή 0,6
51 5 άνδρες Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟ
ΔΥ απότα 1 449 κρούσματα 30 εντοπίστηκαν στην
Κρήτη και συγκεκριμένα 15 στο Ηράκλειο 1 στο
Λασίθι 3 στο Ρέθυμνο και 1 1 σταΧανιά
Ειδικότερα στη χώρα έχουν ελεγχθεί συνολικά
4.121.854 δείγματα ενώ χθες ελέγχθηκαν 8.426
μοριακάτεστ Παράλληλα από Μονάδες Υγείας και
Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους rapid
tests έχουνελεγχθεί συνολικά 2.276.371 δείγματα
και χθες ελέγχθηκαν 1 2.852 rapid tests Χθες ελέγ
χθηκανσυνολικά21 278 μοριακά και rapid tests
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των
τελευταίων

ημερών 55 θεωρούνται σχετιζόμενα
με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.605 είναι σχετιζόμενα
με ήδη γνωστό κρούσμα Οι νέοι θάνατοι
με COVID-1 9 είναι 54 ενώ από την έναρξη
τηςεπιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά7 880
θάνατοι Το 95,7 είχε υποκείμενο νόσημα ή/και
70 ετών και άνω
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται δια
7

ασθενών

ηλικία

σωληνωμένοιε'ιναι735 64,4

άνδρες

Η

διάμεση
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ΠΟΤΕ ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αισιοδοξία
για Πάσχα
στο χωριό
Στις I k Μαΐου αναμένεται πάντως να ανοίξει ο τουρισμός
οτη χώρα μας σύμφωνα με την αρμόδια υφυπουργό
Σοφία Ζαχαράκπ
Οι Ισραηλινοί που έχουν κάνει καιτιςδύο δόαεις εμβολίου
και με αρνητικό τεστ τις τελευταίες 3 μέρες θα

Τα

μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα σημείωσε Όπως
είπε υπάρχει μια πιλοτική επανεκκίνηση με το Ισραήλ
ενώ σε λίγες μέρες θα γνωστοποιηθεί η επικαιρο
ποιημένη μορφή των πρωτοκόλλων για τον τουρισμό

νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα

κρούσματα της νόσου

Σύμφωνα με την κ Ζαχαράκη για να εισέλθουν στην

που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι
1.449 εκ των οποίων τα 30

Ελλάδα τουρίστες θα χρειάζονται πιστοποιητικό εμβολιασμού
αρνητικό τεστ per αλλά ίσως και βεβαίωση

πως έχουν νοσήσει από τον ιό
Όλα αυτά θα πιστοποιούνται με ένα πιστοποιητικό

εντοπίστηκαν στην Κρήτη
ηλικία τους είναι τα 68 έτη Το 82,3 έχει υποκείμενο
νόση μα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω

Έκανε το εμβόλιο και κατέρρευσε
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στο νησί της Σύρου
καθώς ένας 60χρονος άνδρας δίνει μάχη να
κρατηθεί στη ζωή μετά τον εμβολιασμό του κατά
του COVID Ειδικότερα και σύμφωνα με το
syrospress.gr ένας60χρονοςέκανετοπρωίτης
το εμβόλιο για τον κορωνοϊό αλλά λίγο
αργότερα όταν έφτασε σπίτι του κατέρρευσε και
μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο
Σύρου Από εκεί διακομίστηκε με αεροσκάφος σε
νοσοκομείο της Αθήνας Σύμφωνα με πληροφορίες
από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον ο
60χρονος δεν έχει συνέλθει ακόμα
Παρασκευής

Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν στις 1 0 30 περίπου το πρωίτης
Ο 60χρονος έκανε το εμβόλιο και παρέμεινε
σχεδόν όλο τον προβλεπόμενο χρόνο στο
Έφυγε οδηγώντας μηχανή και πήγε στο σπίτι
του στην περιοχή Ντελαγκράτσια
Ευτυχώς που δεν τον έπιασε στην οδήγηση αυτό
Μόλις μπήκε μέσα πήγε να κάνει έναν καφέ και
Ευτυχώς βρισκόταν εκεί η σύζυγος του
και κάλεσε σε βοήθεια Ήρθε ασθενοφόρο και τον
στο
μετέφερε
νοσοκομείο όπου οι γιατροί διέγνωσαν
βαρύ εγκεφαλικό-ισχαιμικό κι όχι αιμορραγικό
σύμφωνα με την αξονική που έγινε
Παρασκευής

κέντρο

κατέρρευσε

Πρόστιμο 3.000 ευρώ
Τρεις χιλιάδες ευρώ καλείται να πληρώσει ιδιοκτήτης
καφενείου στα Χανιά ο οποίος παραβίασε
την αναστολή λειτουργίας που είχε επιβληθεί στο
κατάστημά του Ειδικότερα σύμφωνα με τις
στο καφενείο είχε επιβληθεί αναστολή
λειτουργίας για 15 ημέρες ωστόσο ο ιδιοκτήτης
του αποφάσισε να το ανοίξει ξανά με αποτέλεσμα
να του επιβληθεί το χρηματικό πρόστιμο προχθές
πληροφορίες

Σάββατο

Την ίδια στιγμή από τους 3.698 ελέγχους που έγιναν
το Σάββατο στηνΚρήτη επιβλήθηκαν 1 09 πρόστιμα

Τα 2 3 4 στα Χανιά 4 στο Ρέθ υ μ νο 8 στο Η ράκλε ιο
και 7 στο Λασίθι αφορούσαν μη χρήση μάσκας και
τα υπόλοιπα 86 1 0 στα Χανιά 8 στο Ρέθυμνο 61
στο Ηράκλειο 3 στο Λασίθι και 4 στον ΒΟΑΚ αφο

ρούσαντις απαγορεύσεις περί μετακινήσεων
της κυκλοφορίας μη αποστολή SMS
βεβαίωσης

απαγόρευση

ή

κατοχή

σκονται ακόμα στη φάση πρόσκλησης

προηγηθούν

Επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργεί
εξαντικειμένου πλείστα προβλήματα αναφερόμενα
και στο αμιγώς εκπαιδευτικό έργο αλλά και στις
τόσο σπουδαίες πτυχές της κοινωνικοποίησης και
της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών
Τα σχολεία είναι αναντικατάστατα Είναι απαραίτητο
να ανοίξουν ξανά τα σχολεία με ασφάλεια και
να τα διατηρήσετε ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο
Αναγκαίος θα ήταν λοιπόν ο σοβαρός
επιδημιολογικός έλεγχος με χιλιάδες τεστ
πριν ανοίξουν τα σχολεία που θα επαναλαμβανόταν
τακτικά Το τεστ πρέπει να παρέχεται δωρεάν
σε κάθε περίπτωση σε όλη την κοινωνία Η προβλεπόμενη
υποχρεωτική χρήση self test για μαθητές
και εκπαιδευτικούς πρέπει να γίνει με σωστό
και σχεδιασμό καισε καμία περίπτωση
δεν πρέπει να επιβαρύνει το εκπαιδευτικό
Η αναγκαιότητα για κατά προτεραιότητα
εμβολιασμότωνεκπαιδευτικώνπρέπεινααπασχο
λήσει σοβαρά το ΥΠΑΙΘ καθώς ο εμβολιασμός δε
θα πραγματοποιηθεί με ευχολόγια Επισημαίνουμε
πως λόγω των διαδοχικών αυξήσεων ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί ο ηλικιακός μέσος
όρος αλλά και ο αριθμός εκπαιδευτικών με
νοσήματα
Είναι θετικό το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ το οποίο αναφέρει
πως όσοι εκπαιδευτικοί και ΕΒΠ επιθυμούν
να εμβολιαστούν από τα αδιάθετα εμβόλια που
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα να το
με υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση
προληπτικός

Εμβολιασμοί εκπαιδευτικών
Τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εκπαιδευτικών
ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Η ρακλείου Νίκος Καζαντζάκης
προκειμένου να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία

με ασφάλεια Αναλυτικά στην ανακοίνωσή τους
τονίζουν Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης
κατ επανάληψη από την αρχή της σχολι
κήςχρονιάς επισημαίνει και διεκδικεί τους αναγκαίους
όρους ώστε τα σχολεία να λειτουργήσουν με
ασφάλεια για μαθητές εκπαιδευτικούς και όλη την
κοινωνία τον καιρό της επιδημίας μέσα στο ευρύτερο
πλαίσιο που έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να προβλέπει

σημαντική ενίσχυση και υποστήριξη της
δωρεάν Υγείας και Παιδείας
Έχει περάσει περίπου ένας μήνας από την τελευταία
διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων
και όπως φαίνεται προτεραιότητα του υπουργείου
Παιδείας είναι το άνοιγματων γυμνασίων καιλυ
κείων χωρίς στην παρούσα φάση να γίνεται αναφορά
για επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων
Τα προβλήματατης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
εξακολουθούνναυφίστανται καθώς η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών δεν έγινε ακόμα και δεν
είχε εξασφαλισθεί ούτε η καθολική δωρεάν και
δημόσιας

ισότιμη

συμμετοχή σ αυτήν από μαθητές κι
ούτε η στοιχειώδη καταλληλότητα των
ηλεκτρονικών συνδέσεων και μέσων ούτε η
εκπαιδευτικούς

αποδεδειγμένη

ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
και επικοινωνίας Τα Voucher των 200 ευρώ βρί

Ε
δήλωσε λέγοντας ότι στις πύλες εισόδου της
χώρας θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ
Ακόμα γνωστοποίησε ότι υπάρχει η σκέψη να

της Ε
προμηθευτών

προγραμματισμό

προσωπικό

υποκείμενα

υπάρχουν

δηλώσουν

Εκπαίδευσης

καθώς και η συγκρότηση Ομάδας
Εμβολιασμών
να
Πρέπει
οργανωθεί ο μαζικός εμβολιασμός των
εκπαιδευτικών κατά προτεραιότητα ως αναγκαίο
μέτρο γιατην ασφαλή λειτουργίατων σχολείων και
την προστασία όλων των μελών της εκπαιδευτικής
Συντονισμού

κοινότητας σε συνθήκες πανδημίας

Ισα
Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή εκατοντά

στον εμβολιασμό οι εργαζόμενοι του τουρισμού
Εκτίμησε ότι η επικείμενη τουριστική σεζόν θα
έχει αρκετές κρατήσεις της τελευταίας στιγμής ενώ

έκανε λόγο ότι πιθανόν η σεζόν να παραταθεί Κατέληξε
μάλιστα με το αισιόδοξο σχόλιο πως θα πάμε
καλύτερα

από πέρυσι

Να σημειωθεί πωςσε ερώτηση γιατο αντο φετινό Πάσχα
θα είναι διαφορετικό από εκείνο του 2020 ο

αναπληρωτής

υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας υποστήριξε
Εγώ ψυχολογικά προετοιμάζομαι για Πάσχα
στο χωριό αλλά αυτό εξαρτάται από την τήρηση των
μέτρων και από την πρόοδο του εμβολιασμού και της

γενικότερης εικόνας Εύχομαι να τα καταφέρουμε

δων γιατρών της Αττικής πραγματοποιήθηκε η δι
αδικτυακή ημερίδα με θέμα Ό ρόλος της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στη φροντίδα των
με COVID-1 9 σε κατ οίκον νοσηλεία που
ασθενών

συνδιοργάνωσαν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και
ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά
Έγκριτοι επιστήμονες παρουσίασαν όλα τα νεότερα
δεδομένα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση
της COVID-19 λοίμωξης την πρόληψη και αντιμετώπιση
των καρδιοαγγειακών εκδηλώσεων και
των θρομβοεμβολικών επεισοδίων καθώς και τον

εμβολιασμό για τη Sars-CoV-2 Τονίστηκε ο σημαντικός
ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στην αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής υγειονομικής
κρίσης Μετά το πέρας των ομιλιών απαντή
θ η καντα ε ρωτή μ ατα πο υ δ ιατύ πωσαν ο ι εκατοντάδες
γιατροί οι οποίοι παρακολουθούσαν την ημερίδα
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε στον σημαντικό
ρόλο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
που αποτελεί το ανάχωμα για να μην καταλήξουν
οιασθενείςμεσοβαρέςεπιπλοκέςστανοσοκομεία
τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής Οφείλουμε ως
γιατροί της χώρας του Ιπποκράτη να καταδείξουμε
τις δυνατότητές μας να κερδίσουμε τον πόλεμο της
πανδημίας με τη συμμαχία των ιατρικών λειτουργών
και αξιοποιώντας όλες μας τις εφεδρείες

